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Jednosložkové polyuretanové lepidlo 

Rozsah použití: Velmi rychlé, vodě odolné a vysoce pevnostní lepení materiálů ze dřeva,  
přírodního a umělého kamene, keramiky, kovů, plastů, stavebních izolačních 
materiálů, sádrokartonu v různých oblastech a odvětvích jako např. stavebnic-
tví, kamenictví, truhlářská výroba, elektrotechnika, výroba nábytku, montáže 
reklamní techniky, stavby lodí, automobilový průmysl, montáže vnitřních 
konstrukcí apod. Ideální produkt pro upevnění a fixaci hmoždinek a kotvicích 
šroubů do zdiva.

Způsob použití: Lepená místa nebo díly zbavte prachu, mastnoty a nečistot. Pro dosažení  
optimálních výsledků doporučujeme nesavé materiály nejprve lehce přebrou-
sit. Lepidlo vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Pro urychlení vytvrzení doporuču-
jeme lepené plochy lehce navlhčit vodou ručním postřikovačem a přebytek 
vody setřít papírovou nebo textilní utěrkou (na lepených plochách nesmí  
zůstat „stát“ voda). S pomocí výtlačné kartušové pistole Metaflux 76-85 lepidlo 
tenkou vrstvou jednostranně naneste na lepený spoj, během ca. 3 minut lepené 
plochy vzájemně stiskněte a pod stálým lehkým tlakem zafixujte přibližně po 
dobu 10 minut.

Vlastnosti výrobku: Vysokopevnostní polyuretanové lepidlo s extrémně rychlým, voděodolným  
a pevným vytvrzením, určené pro profesionální průmyslové použití a řemeslní-
ky. Optimální prostředek pro upevnění a fixaci hmoždinek a kotvicích šroubů 
do zdiva. Odolné povětrnostním vlivům podle DIN EN 204 D4. Barevně  
přetíratelné a přelakovatelné. Po vytvrzení tvoří pevný a nepružný spoj.   

•	 Dlouhodobá trvanlivost také v otevřeném stavu
•	 Bez obsahu rozpouštědel a bez zápachu

Doba zpracování 3 minuty

Manipulační pevnost po ca. 10 minutách

Montážní pevnost po ca. 45 minutách (lepení ploch)

Úplné vytvrzení 3 mm / 24 hodin

Pevnost v tahu: Pozinkovaná ocel (za 7 dnů při 23 °C a 50% vz. vlhkosti)  42,0 kg/cm2

Pocínovaná ocel (za 7 dnů při 23 °C a 50% vz. vlhkosti)  20,0 kg/cm2

Dřevo, buk ( za 7 dnů  při 23 °C a 50% vz. vlhkosti)  117,0 kg/cm2

Viskozita pastovitá

Barva béžová

Aplikační teplota +5°C až +40°C

Teplotní odolnost 40°C až +80°C

Skladovatelnost: 18 měsíců v uzavřeném a 10 měsíců v otevřeném obalu při teplotě +5 
až +25°C
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Oblasti a příklady použití: truhlářská výroba, klížení při výrobě nábytku, stavby interiérů, reklamní 
technika, stavebnictví, stavby lodí, topení, sanitární technika, fixace rozvod-
ných skříní a držáků kabelů v  podzemních kolektorech, montáže radiátorů  
a umyvadel, fixace a lepení dřezů, skříněk kuchyňských linek a pracovních  
desek, kotvení zábradlí do zdi, lepení střešních tašek a krytin, lepení pěnového  
polystyrenu a izolačních fasádních desek na stěny a stropy, lepení soklových lišt 
vyrobených ze dřeva, korku nebo umělé hmoty na beton, omítku, sádrokarton 
nebo dřevotřísku, lepení spoilerů a nárazníků automobilů, fixace podstavců,  
lepení okenních parapetů z kamene, plastu nebo plechu na beton a zdivo, lepení 
podlahových desek, upevnění profilů pro ochranu hran, lepení přírodního  
a umělého kamene atd.

Bezpečnostní upozornění : Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v  bezpečnostním listu 
výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost  
podkladového materiálu.


